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Positivt signal for mindretallene:
SPD og Grønne tager
nedskæringer af bordet

Det er glædeligt, at SPD og de Grønne efter mange samtaler og
forhandlinger nu endelig har accepteret, at de planlagte nedskæringer i
tilskuddene til de danske mindretals og frisernes organisationer ikke er i
overenstemmelse med landets mindretalspolitik. SSV ser den kendsgerning,
at nedskæringerne til trods for landets meget vanskelige økonomiske
situation stort set er taget af bordet, som et positiv signal til landets
mindretal. Således blev tilskuddene til det kulturelle danske arbejde fra
Sydslesvigsk Forening forhøjet i forhold til landsregeringens udspil (fra
815.100,- til 858.000,- DM) ligesom tilskuddene til friserne (fra 110.000,- til
135.000,- DM) og til Sinti og Roma (fra 31.500,- til 35.000,- DM). Dette havde
SSV krævet i sit finanslovsudspil.
Derudover har SPD og de Grønne også accepteret forhøjelser i tilskuddene
hos Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (fra 180.000,- til 200.000,- DM) og
for Fælleslandboforeningen for Sydslesvig (fra 70.000,- til 90.000,- DM).
Byggetilskuddet for Dansk Skoleforening bliver ligeledes i forhold til det
oprindelig budgetudkast (fra 816.000,- til 1.010.000,- DM). Godt nok havde
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I forbindelse med beslutningerne om landets finanslov for 2001 i dag i
landdagens finansudvalg udtaler SSV´s gruppeformand i den SlesvigHolstenske landdag, Anke Spoorendonk, følgende:

SSV i vores finanslovsudspil krævet en forhøjelse på 1,1 Mio. DM, hvilket var
tilskudshøjden i finansåret 2000. Men da Dansk Skoleforening i årene før
gennemsnitlig fik et byggetilskud på ca. 1 Mio. DM (1999: 916.000,- DM) kan vi
leve med dette kompromis. I denne sammenhæng er det for os vigtigst, at
finanseringen af de planlagte byggeaktiviteter - f.eks. den nye skole i Hanved
 med denne beslutning nu er sikret endegyldigt."
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Da SPD og de Grønne i spørgsmålet om mindretalstilskuddene er kommet
SSV et stort stykke imøde og også med deres yderligere ændringsforslag
f.eks. på ungdoms- og socialområdet har opfyldt SSV´s krav til finansloven, vil
landdagsgruppen ifølge Anke Spoorendonk ved slutafstemningen alligevel
kunne stemme for finansloven 2001. Men landdagsgruppen vil stadigvæk
ikke kunne understøtte de planlagte nedskæringer hos kommunerne og vil
derfor ved enkeltafstemningen stemme imod dette forslag fra
landsregeringen. Den endelig afstemning om finansloven 2001 afholdes den
13. december i landdagen.

